zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden, únor
2015
Úvodník / Blanka Drastichová
Tak a je tady nový rok. Uteklo to jako voda, až si říkám, kam se těch
dvanáct měsíců zase podělo. Doufám, že jste alespoň těch několik
uplynulých svátečních dnů prožili v kruhu svých nejbližších, užili si
kouzla vánoc v klidu a pohodě, a na
chvíli unikli dnešní hektické době.
Propadáte na Silvestra depresím nebo
melancholii, že jste zase o rok starší,
něco jste nestihli, anebo nejste v
životě tam, kde chcete být?
Nesmutněte,
můžete
to udělat
kdykoli. Nikdy nevíte, kdo vám v
novém roce zkříží cestu, kam vás osud
zavede a kde budete touhle dobou
napřesrok.
Takže vykročte vstříc novému
roku s úsměvem, novému začátku
čehokoliv, co si budete přát! Přeji
Vám všem hodně zdraví, štěstí a
rodinné i pracovní pohody v novém
roce 2015!

„Naděje znamená věřit tam, kde by bylo snažší
pochybovat.“
Jean Wasserman McCarty

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Nadešel rok 2015, určitě pro každého plný očekávání, tužeb, plánů a
přání. Nezbývá, než si přát, aby se všechno podařilo tak, jak jsme si
naplánovali a k tomu také pevné zdraví i trochu toho štěstí.
Obec se opět bude řídit schváleným rozpočtem obce. Letos nás
čeká dokončení tří dotovaných staveb a konečně snad dokončíme i
celkovou rekonstrukci budovy OÚ. Tedy stavby, která byla zahájena
před lety výměnou oken a až dosud jsme na nic dalšího neměli. Možná
se opakuji, ale považuji za nutné sdělit, co touto stavbou sledujeme.
Hlavními cíli jsou odstranění vad střechy, kdy nám po každém větším
větru uletí nějaká plechová šablona a pak sem zatéká a snížit celkové
tepelné ztráty budovy. Bude provedena nástavba dalšího podlaží, kde
jsou naplánovány nové prostory pro knihovnu, klubovny pro spolkové
činnosti a archiv OÚ. V prostoru dnešní knihovny bude kancelář. Ne
proto, že bychom přijímali dalšího úředníka. Jen je bohužel třeba více
místa a třeba prostor pro občana, který si potřebuje něco vyřídit, je
teď skutečně nevyhovující. Bude rovněž upravena kotelna a rozvody
ÚT, částečně vnitřní rozvody kanalizace, vyměněna zbývající vrata.
Budova bude celkově upravena pro vstup imobilních osob. Stavbu bude
realizovat firma DAV, a.s. z Ostravy – Vítkovic, která by měla práce
zahájit v únoru. Stavba se bude provádět za provozu OÚ, protože není
kam se přestěhovat. Omlouvám proto předem přechodně zhoršené
podmínky a možná i občasné uzavření úřadu pro veřejnost, jinak to
však provést nelze.
Stavebně je dokončen poldr za mateřskou školou, na jaře zde budou
provedeny jen konečné úpravy terénu a osetí travní směsí, což nešlo
provést kvůli rozbahněnému terénu. Už na podzim se po větším dešti
projevila jeho účelnost, kdy zadržel vodu z polí a ta pak pomalu a
neškodně odtekla, bez ohrožení zástavby za MŠ. Předána je i výsadba
ÚSES na 4,4 ha ploch nad poldrem, provedená firmou Dvořák lesy,
sady, zahrady. Na nás teď je tuto výsadbu udržet tak, aby splnila
očekávané zlepšení vzhledu krajiny, vytvoření krytu pro zvěř a snad i
do budoucna zajímavé místo k procházkám. V rozpočtu jsou dále peníze

na rekonstrukci propustku na melioračním potoku u Benešů č.p.314 a na
opravy místních komunikací. Tyto stavby se už nepodařilo provést loni.
Na domcích podporovaného bydlení se provádí práce uvnitř,
tj.obklady, instalace, malby. Minule jsem uvedl komu jsou tyto byty
určeny a v průběhu ledna uspořádáme den otevřených dveří, aby se
zájemci i ostatní mohli podívat na vnitřní prostorové řešení. Zájemci o
toto bydlení však mohou už dnes podat žádost o přidělení tohoto bytu,
formulář žádosti si můžete vyzvednout na obecním úřadu. Připomínám,
že toto bydlení je určeno pro seniory nad 70 let věku, s trvalým
pobytem v obci Velké Albrechtice a nevlastnící byt ani jinou
nemovitost k bydlení, a to kdekoli. Přechodně, pokud by se nenašlo dost
zájemců z této skupiny, může obec byt přidělit i mladšímu, ale smlouvu
můžeme uzavřít jen na 1 rok, a pokud se najde žadatel starší 70 let,
bude tato smlouva ukončena.
Počátkem roku budou zahájeny práce na novém územním plánu obce.
Kdy vám dnes neřeknu, řízení vede MěÚ Bílovec a bude vás o tom
informovat veřejnou vyhláškou. Sledujte proto úřední desku OÚ Velké
Albrechtice nebo úřední desku MěÚ Bílovec a bude-li oznámeno nějaké
veřejné projednávání, je dobré se jej zúčastnit. Připomínky a návrhy
lze samozřejmě podávat průběžně po celou dobu projednávání. Nelze, a
ani zákon nenařizuje, doručovat oznámení jednotlivých kroků
projednávání vlastníkům nemovitostí, jichž se projednávaný územní
plán dotkne. A věřte, že se dotkne každé nemovitosti na území obce.
Nečekejte také nečinně na schválení nového ÚP s tím, že si pak
můžete stěžovat nebo ÚP napadnout. Vždy je možné a nutné najít
kompromisní řešení už v rámci projednávání. Děkuji za pochopení.

Informace
Oznamujeme občanům, že obecní úřad Velké Albrechtice provádí
ověřování podpisů a listin, autorizované konverze dokumentů a ověřené
výpisy z centrálních registrů prostřednictvím Czech POINTU
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2015
Příjmy
Popis

1. Daňové příjmy

Funk.
Třídění

Daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze
sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z
kapitalových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odněti ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Odvod výtěžku z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva

2. Nedaňové příjmy
Cestovní ruch
Knihovna
Hlas obce

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Společenské zařízení
Příjmy z pronájmu
Sokolovna
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z pronájmu bytů
Bytové hospodářství
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu-nad MŠ
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování služeb
Nebytové hospodářství
Příjmy z pronájmu
Pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Ost. příjmy - věcná břemena
Komunální služby a
Příjmy z pronájmu pozemků
územní rozvoj
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté nekapitálové příspěvky
Odvoz odpadů
Příjmy z poskytování služeb

2143
3314
3349
3392
3392
3412
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3613
3613
3632
3639
3639
3639
3639
3639
3722

Druh.
Třídění

Kč

1111

2 300 000,00

1112

80 000,00

1113

230 000,00

1121
1122
1211
1334
1335
1341

2 000 000,00
0,00
4 000 000,00
4 000,00
0,00
21 000,00

1343

5 000,00

1351
1355
1361
1511
2460

30 000,00
0,00
18 000,00
2 100 000,00
26 000,00

2111
2111
2111
2111
2132
2111
2111
2324
2132
2111
2132
2324
2111
2132
2111
2111
2119
2131
2133
2324
2111

500,00
400,00
2 000,00
25 000,00
20 000,00
25 000,00
5 000,00
0,00
84 000,00
116 000,00
141 200,00
0,00
22 000,00
36 000,00
28 490,00
15 000,00
0,00
56 870,00
2 000,00
15 000,00
35 000,00

Využívání odpadů

Přijaté nekapitálové příspěvky

3725

2324

60 000,00

Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň
Bezpečnost a veř.
pořádek
Správa

příjmy z poskytování služeb a
výrobků

3745

2111

2 000,00

Sankční platby (přestupky)

5311

2212

5 000,00

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků FB
Neinvestiční dotace (státní správa)
POLDR-INV dotace-EU (2341)
PODLR-INV dotace-SR (2341)
Převody z rozpočtových účtů, SF

6171
3639
6310
3612

2111
3111
2141
2141
4112
4216
4213
4134

2 000,00
400 000,00
30 000,00
1 600,00
190 100,00
404 519,70
23 795,30
24 000,00
12 586 475,00

3. kapitálové příjmy

4. Dotace
Příjmy celkem
Funk. Třídění
(§)
1014
2143
2212
2221
2321
2341
3111
3113
3314
3319
3326
3349
3392

3399

3412
3419
3421
3429
3612

Výdaje
popis
Pobyt psa v útulku
Cestovní ruch- propagační materiál
Silnice - posypový materiál, zimní údržba, opravy
Provoz veřejné silniční dopravy
Čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině, POLDR
Mateřská škola- revize
Základní škola
revize, garáž u ZŠ, nátěr střechy na přístavbě ZŠ
příspěvek na činnost
Knihovna, provoz
Kronika - materiál, školení
Pomníky-kytky
Hlas obce - roznáška, tisk, dar
Společenské zařízení - provoz
ostatní záležitosti kultury
činnost kulturní komise, koncerty
Den obce 2015
ČČK - neinvestiční transfer
Sportovní zařízení v majetku obce-revize
hřiště SK
sokolovna - provozní náklady
Ostatní tělovýchovná činnost - Běh VA, štít
Dětská hřiště - údržba
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství

v Kč
10 000,00
10 000,00
140 000,00
56 000,00
810 000,00
480 000,00
10 000,00
912 240,00
115 000,00
797 240,00
51 500,00
20 000,00
2 000,00
61 800,00
84 000,00
181 200,00
121 200,00
60 000,00
0,00
164 000,00
100 000,00
64 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
4 968 000,00

3631
3632
3635

3639

3722
3741
3745
4349
5512
6112

6171

6310
6320
6330
6399
6402

6409

budova 248
byty nad MŠ energie, údržba
Výstavba podporovaného bydlení
Veřejné osvětlení - energie, opravy
Pohřebnictví
Územní plán
Komunální služby
péče o majetek, výkupy pozemků
zaměstananci mzdy+odvody, DPP
VPP
Sběr a svoz komunálních odpadů
velkoobjemový odpad
občané, tříděný odpad
Ochrana druhu stanovišť-Bartošovice
Péče o veřejnou zeleň
údržba zeleně
sekání trávy dodavatelsky
Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.
Jednotka SDH
Zastupitelstva obcí
odměny, odvody SP, ZP ,
cestovné, pohoštění ,ost.transfery
Činnost místní správy
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění
Provozní náklady, energie, služby
nádstavba OÚ
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
úroky úvěru Inž.sítě za MŠ
služby peněžních ústavů
Pojištění majetku
Převody vlastním fondům, SF
Ostatní fin. Operace - DPPO (daň za obec)
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
dotace na projekty
účelová dotace na činnost
Dobrovolné svazky obcí
rezerva

231 000,00
115 000,00
4 622 000,00
250 000,00
149 000,00
200 000,00
394 000,00
96 000,00
298 000,00
0,00
760 000,00
120 000,00
640 000,00
3 000,00
380 000,00
105 000,00
275 000,00
4 000,00
102 000,00
941 000,00
936 000,00
5 000,00
6 872 000,00
785 000,00
587 000,00
5 500 000,00
106 000,00
90 000,00
16 000,00
40 000,00
24 000,00
0,00
10 448,00
1 014 287,00
60 000,00
190 000,00
38 000,00
726 287,00
19 330 475,00

Financování
použití prostředků min. let
splátka úvěru Inž.sítě

6 744 000,00
8 000 000,00
-1 256 000,00

Výdaje celkem

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Velké Albrechtice oznamuje, že zahájil příjímání žádostí o
poskytnutí úvěrů na opravy a modernizace domů a bytů ve smyslu
obecně závazné vyhlášky č.4/98, o vytvoření a použití účelového fondu

obce k poskytování úvěrů vlastníkům obytných domů a bytů na opravy a
modernizace domů a bytů.

Žádosti o poskytnutí úvěru v roce 2014 mohou žadatelé podávat do
pondělí 2.února 2015 do 12.00 hodin na formuláři, který žadateli
vydají pracovníci OÚ Velké Albrechtice. K později podaným žádostem
nebude přihlíženo!
Podmínky pro poskytnutí úvěru:
2. Úvěry je možno poskytnout vlastníkům obytných domů a bytů
nacházejících se v obci a k.ú. Velké Albrechtice, přednostně na
opravu domů a bytů poškozených živelnou pohromou - povodní a
mimo to na modernizaci a opravy obytných domů a bytů.
3. Úvěr je možno poskytnout na tyto účely:
a) statické zajištění narušených domů
b) opravy podlah
c) opravy vnitřních příček domu
d) opravy střešní konstrukce
e) opravy vnitřních omítek domu
f) opravy vnějších omítek
g) oprava technického vybavení domu
4. Na stavbu nebo stavební úpravy byl vydán příslušný doklad podle
stavebního zákona, je-li to zákonem vyžadováno.
5. Žadatel splňuje podmínky stanovené vyhláškou č.4/98 a doloží
zajištění úvěru ručiteli do výše 100 % úvěru.
6. Úvěr nelze poskytnout na novostavby.
Žádosti na předepsaném formuláři doložené požadovanými doklady
podávejte doporučenou zásilkou na adresu Obecní úřad Velké
Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 nebo osobně v kanceláři
OÚ Velké Albrechtice v úředních hodinách (pondělí a středa od 8.00
do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin).

Upozornění občanům
S účinností novely vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od
1.listopadu 2014 změnily podmínky pro kácení stromů. V režimu „bez
povolení“ zůstává kácení ovocných dřevin, které rostou na pozemcích
v zastavěném území a jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň. Zároveň tyto ovocné dřeviny nesmí
být součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí.
O povolení pokácet jiné než ovocné dřeviny na těchto, ale i jiných
pozemcích je zapotřebí žádat u orgánu
ochrany přírody (obecní úřad Velké
Albrechtice). Režim povolení kácení se
týká kácení stromů s obvodem kmene
větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad
zemí a zapojených (souvislých) porostů o
ploše větší než 40 m2. Kácení se provádí
zpravidla v období jejich vegetačního
klidu. Formulář žádosti je k dispozici na
obecním úřadě.

Ze základní školy/ Mgr.Karla Sekaninová
Padá sníh a to je krása,
každé z dětí nad ním jásá.
Bude velká lyžovačka,
jezdit bude Martin, Kačka.

Stavět budou sněhuláky
a těšit se na ty svátky,
na ty svátky vánoční,
kdy koledy pěkně zní.

Kouzelné slovíčko ukrývající malá tajemství - Vánoce
Adventem, rozsvícenými svíčkami, barevnými dekoracemi, zářícími
stromy na náměstích a návsích, jarmarky s vůní jehličí, čaje a cukroví,
veselé a rozzářené oči dětí - tím vším začíná pravý předvánoční čas. U
nás ve škole máme výzdobu, věnečky, perníčky, smrkové větvičky se
šiškami, Barborku i vánoční stromeček už od počátku prosince.

Příjemnou náladu podpoří setkání s přáteli při vázání adventních
věnečků a vazeb na obecním úřadě a taktéž program „Vánoce ve
městě“ Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Děti si prohlédnou
výstavu „Lidové stavby na Novojičínsku a řemesla s nimi související“,
vyslechnou vyprávění o Vánocích a vánočních zvycích našich prarodičů,
nazdobí perníky a vykrojí cukroví, stlučou máslo, podívají se, jak se
přede na kolovrátku, jak se pletou vlněné ponožky a jak vyřezávají ze
dřeva vařečky, lžičky a kvedlačky. Na vánoční stromek si vyrobí
papírové ozdůbky a svíčku z včelího vosku, namalují a ozdobí baňku.
Tradičně následuje školní „Čertovské dovádění“ s pekelnými soutěžemi
a tanečky s bramborou a koštětem. Usměvavá čertice si usmyslí, aby
ve velikém pytli mezi smrkovými větvičkami, šiškami a bramborami
každé dítko nahmatalo svůj malý dárek s překvapením. Předposlední
týden doladí Loutkové divadlo v Ostravě příběhem „Kocourek
Modroočko“ o dobrodružstvích a životě člověka jednonožce a malého
kocourka. Předvánočnímu času je věnováno „Vánoční setkání rodičů s
dětmi a rukodělnými dílničkami“. Přednášejí se zimní básně a koledy,
zpívají vánoční písničky, hraje na flétnu a klavír a za zvuků tradičních
koled se vyrábějí přáníčka, baňky, andílci, zdobí se perníky a popíjí
voňavý čaj. Laskavá, pohodová a příjemná nálada nechybí nikdy.
Poslední den před zahájením vánočních prázdnin se ve třídách
rozsvěcují malé stromečky, povídá se o prožívání svátků v rodinách,
rozbalují se dárky, které si vzájemně děti nadělují. Radost z prvního
překvapení je dojemná!

Štědrý den (Jana Benešová, 2. ročník)
Byl štědrý den. Už byla skoro tma, Matěj se chystal na večer. I Filip
se chystal na večer. Matěj se hlavně těšil na dárky. Za chvíli nastane
štědrý večer a všichni usednou ke stolu. Až dojí štědrovečerní večeři,
půjdou do pokoje, uslyší zvoneček a začnou rozbalovat dárky. Maminka
a tatínek půjdou s nimi. Bude báječná vánoční nálada.
My všichni ze základní školy přejeme dětem aspoň trochu
bílého třpytivého sněhu na sněhuláky a všem pak spokojené Vánoce
a pevný krok do roku 2015!

Mateřská škola / děti a učitelky
Svatý Martin přijíždí v listopadu na bílém koni a kromě sněhu a zimy
přiváží tradiční posvícení a mladé víno. Celý týden jsme se s dětmi
seznamovali s lidovými tradicemi, pranostikami, s legendou o svatém

Martinovi a jeho správným chováním - umět se rozdělit. Naučili jsme
se básně, písně, vyráběli jsme koníčky a pekli svatomartinské rohlíčky.
V úterý 11.listopadu jsme pozvali rodiče, s dětmi jsme vyzdobili
zahradu lucerničkami, které umocnily tajemnou atmosféru. Slavnost
začala symbolicky „uspáváním broučků“, které jsme uložili pod listí za
doprovodu mravenčí ukolébavky. Potom jsme už jen toužebně očekávali
příjezd svatého Martina. Děti si rozsvítily lampiony a vydali jsme se s
Martinem na cestu, během které jsme plnili úkoly. Při návratu na
zahradu jsme potkali žebračku a svatý Martin dětem ukázal, že má
skutečně dobré srdce a obdaroval ji pláštěm. Se svatým Martinem
jsme se rozloučili písní a děti byly odměněny čokoládovou podkovou a
rohlíčky. Potěšilo nás, že rodiče projevili velký zájem a přišli s dětmi,

že se dobře bavili a všichni si odnesli poučení a měli možnost prožít
příjemný večer. Začátkem prosince děti už toužebně očekávaly
kašpárka Pepina s čertí pohádkou a Mikuláše s nadílkou. Adventní čas
jsme si zpříjemnili výletem do Nového Jičína na Žerotínský zámek, kde
si děti vyslechly vyprávění o Vánocích, vánočních zvycích našich
předků, samy se podílely na pečení a zdobení cukroví a výrobě
vánočních ozdob. Navštívili jsme loutkové divadlo v Ostravě a shlédli
pohádku "Kocour Modroočko". Do MŠ přijela myška Klárka s veverkou
Terkou s pohádkou o Ježíškovi. Rok jsme ukončili vánočními besídkami
pro rodiče a nadílkou pro děti. Přejeme všem krásné Vánoce.

ČČK /Františka Kleinová
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám připomněla akce, které
v uplynulých dvou měsících zorganizovali členové ČČK. Ve středu 29. 11.
2014 jsme v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě shlédli romantickou
komedii nejen o ženách a nejen pro ženy od Liz Lochheada. V sobotu a
v neděli 22. a 23. 11. 2014 jsme se pokochali pohledem na prodejní
výstavě panenek, polštářů a dalších doplňků, které nám představily

jejich autorky z Těškovic a z Havířova. Další sobotu 29. 11. nás navštívil
„Mikuláš“ s bohatým doprovodem čertů a andílka, který hodným dětem
po přednesení básničky nebo zazpívání písničky předal balíčky plné
dobrot. Pracovníci Domu dětí v Bílovci pod vedením pana Janise
Švagery připravili pro děti velmi pestrý program plný her a soutěží.
V programu také vystoupily mažoretky pod vedením paní Kristiny
Markové a taneční skupina pod vedením paní Elišky Kotalové. Byla to
krásná podívaná. Všem vystupujícím moc děkujeme.
V sobotu dne 24.ledna 2015 se bude konat tradiční výroční členská
schůze. Všichni jsou srdečně zváni. Jménem všech členů ČČK přeji
všem občanům naší obce mnoho štěstí a zdraví do Nového roku 2015.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci lednu oslaví životní jubileum
Beneš Zdeněk
Horáková Anna
Kubík Štefan
Rybářová Libuše
Nikel Jiří

65
65
65
70
75

V měsíci únoru oslaví životní jubileum
Lindovská Zdeňka
Klein Leo
Kadula Jaroslav
Horák Karel
Kopecká Dáša
Kremzer Jiří
Žůrek Zdeněk
Fabián Pavel

81
77
75
65
65
60
60
50

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
Rychleji k první sklizni? Pařeništěm! Hodláte si letos vypěstovat
i vlastní sadbu? V miniskleníku či pařeništi bude mladým rostlinkám
„jako v pokojíčku“.
K tomu, abyste si rychle a úspěšně vypěstovali silnou sadbu či namnožili
některé zahradní rostliny, nepotřebujete klasický skleník či velkou
zahradu. Vystačíte si s miniskleníkem nebo pařeništěm. To můžete
navíc i přemísťovat právě tam, kde ho potřebujete mít. Pokud
přemýšlíte o dostupnější variantě, řešením je studené pařeniště, kde
můžete vysévat či množit rostliny až do konce dubna. Rostlinám zajistí
ideální mikroklima na rychlejší klíčení a zakořeňování. Nesmíte však
zapomínat na dostatečné větrání, které je prevencí proti hnilobě.
Studená pařeniště
I když postupně ztrácejí svůj význam a
jejich funkci přebírají různé speciální fólie a
netkané textilie, které zajistí podobné
mikroklima, stále je na menších zahrádkách
najdeme. Jde o klasická studená pařeniště,
která jsou využívána na pěstování sadby
otužilejších letniček a zeleniny. Výborně se
hodí i pro pěstování teplomilné zeleniny, jako
jsou například okurky, melouny či papriky,
které potřebují chráněné místo. Pařeniště se dobře hodí i pro druhy,
které klíčí v chladu, na rychlení i na množení dřevin a trvalek z řízků.
Sortiment pařenišť není nijak široký, ale přesto máme možnost si
vybrat nejen podle způsobu otvírání větrací části, ale i podle jeho
celkové konstrukce, která může být vyrobena z hliníku, plastu i dřeva.
Velmi snadno se udržují především lehká pařeniště z hliníku s
polykarbonátovými výplněmi. Tento typ pařeniště se také lehce na
zahradě přemístí tam, kde ho právě potřebujeme.
Praktické rady
Pařeniště postavíme na slunné místo do zahrady se sklonem oken k
jihu, aby sluneční paprsky proteplily celý prostor.

Společně s pařeništěm si nezapomeneme koupit i stínicí rohože.
Stínit můžeme i bílou barvou, kterou nanášíme na sklo. Snadno se
ale smývá, proto nátěr musíme opakovat.
Pro ochranu jednotlivých rostlin na záhonech můžeme použít i
skleněné či plastové zvony.
Dřevěné rámy konstrukce ošetřujeme jen ekologickými nátěry.
Pařeništím vyrobeným z komůrkového polykarbonátu zaslepíme
řezné plochy silikonem, předejdeme tak tvorbě řas uvnitř desek.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Až budete vážení spoluobčané listovat tímto vydáním Hlasu obce,
budeme vzpomínat na poslední Vánoce již jako loňské. Zatím však při
psaní těchto řádků probíhá kolem nás ten pravý předvánoční shon. Děti
odpočítávají vlekoucí se hodiny do štědrého dne a nemohou se dočkat
dárků pod stromečkem, rodiče prožívají každodenní blázinec, aby i
tyto vánoce proběhly podle jejich představ a ke spokojenosti všech. I
přes všechen ten stres jste si snad našli chvíli času a vyrazili na
procházku do okolí obce. Určitě jste si povšimli těch změn na polích
obklopujících naši vesnici. Přibyl krásný remízek na obecním pozemku
nad tzv. „kulovým rybníkem“. Za 2-3 roky zde najde úživnost a úkryt
bažant, zajíc i drobné zpěvné ptactvo tuto výsadbu přivítá ke svému
hnízdění. Za pomocí občanů, kteří se dobrovolně zúčastnili, bylo
vysázeno stromořadí lip až k dálnici. Nemohu nevzpomenout i zbudování
suchého poldru a zbudování oplocenek s výsadbou keřů a stromů za již
zmiňovaným poldrem. To vše v režii obecního úřadu za což z hlediska
těžce zkoušené přírody patří veliký dík. Za pět let zde veškerá volně
žijící zvěř najde perfektní místo ke svému žití. Věřím, že zde i my lidé
najdeme potěchu pro oči i duši.
Je to tak, každá doba přináší něco nového, progresivního. Až
budoucnost přinese zhodnocení těchto činů. Za honbou za co nejvyššími
výnosy byly v nedávných dobách zapomenuty moudrosti našich předků.
Došlo k nenávratnému zničení remízků, travnatých mezí, vysušení
mokřadů. Za to platíme dnes daň v podobě eroze půdy, povodní atd.
Nastal obrovský úbytek volně žijících živočichů a rostlin. Snad již

někteří konečně pochopili, že přírodu nelze znásilňovat do nekonečna.
Dnes se opět naše příroda a okolí pomalu mění k lepšímu. Za tohle
všechno však my všichni platíme obrovské finanční prostředky. Nic není
zadarmo a je třeba si vážit každého vysazeného keře a stromku.
V listopadu a prosinci v našem sdružení proběhly dva společné
hony na drobnou zvěř. Lovil se již tradičně jen bažantí kohout a zvěř
škodící dravá (liška obecná, kuna lesní a skalní). Zajíce nelovíme pro
nízké kmenové stavy tohoto krásného obyvatele našich polí. Věříme, že
díky těmto změnám k lepšímu, které zde i v okolí probíhají, stavy této
zvěře budou jenom stoupat. S příchodem zimy se ještě intenzivněji
věnujeme péči o naši zvěř. Bažantovi předkládáme obilný pozadek pod
zásypy. Srnčí zvěři zpříjemňujeme toto období nedostatku ovsem a
kvalitním senem. Nesmíme zapomínat na sůl, ta je pro zvěř obzvláště
v zimním období hodně důležitá. Zajícům předkládáme řepu, taktéž
oves a seno.
Závěrem bych všem spoluobčanům jménem našeho mysliveckého
sdružení popřál mnoho štěstí v novém roce.

Myslivecké sdružení JAMNÍK Velké Albrechtice
pořádá dne 30.1.2015
ve společenském sále na hřišti

MYSLIVECKÝ VEČÍREK
k poslechu a tanci vám zahraje kapela VIZE

Cena 250 Kč. V ceně vstupenky je večeře.
Prodej vstupenek u paní Bohdany Kleinové.
Těšíme se na Vaši účast.

Fejeton/ Marie Dlabalová
Zastavit se a jít kousek pěšky…
Svého času jsem pod tímto názvem připravovala v ostravském rozhlase
stejnojmenný pořad. Vyjeli jsme do míst, kam se už nedalo dojet autem
a museli jsme po svých a s magnetofonem za lidmi, kteří nám a pak
prostřednictvím rozhlasových vln i našim posluchačům pomohli přiblížit
svět a život. Obyčejný, každodenní, mnohdy i zvláštní. Tak jsem se
mohla setkat s paní, která na karlovické samotě vysoko v horách svítila
jen petrolejkou, elektřina k ní ještě nedoletěla, pán vyřezával
holubičky, jiný zase strom života. Setkala jsem se s malířem
Hofmanem, spisovatelkou Podešvovou, moudrou teti Kretikovou, také
s Burešovými, kteří vyměnili Prahu za samotu na Jesenicku a začali
chovat koně, krávy a kozy, vyráběli sýry a také pomohli, co by vědci
přírodě kolem nich – ti všichni měli své příbytky ukryty od vyježděných
cestiček. A vůbec si nestěžovali, brali život takový jaký je. S tím
dobrým i zlým.
I u nás se dá jít kousek pěšky. A nemusíte se zrovna vydat za lidmi,
ale jen tak – pro radost, pro potěchu, pokochat se přírodou. Nejsem na
tolik zdatný chodec jako členové turistického oddílu (velice se všem
obdivuji, ujít deset či patnáct kilometrů by moje klouby nezvládly),
proto si volím své trasy. Na jednu z nich jsem se vydala s přítelkyní
Mirkou. Že pojedeme na kolech a na šípky. Kde rostou, jsem věděla už
od loňska. Cesta na konec Albrechtic byla bez problémů, pak už jsme
museli pěšky, protože v tom blátě a výmolech to jinak nešlo. A tak jsme
šly a šly, kola se s chutí obalovala blátem, boty nasákly vodou…
A já vzpomínala. Bylo mi asi čtrnáct, spolu s Aničkou (Geblovou),
Mirkem (Figalou), Honzou (Husákem) jsme podnikli cestu za
sněženkami. Bylo krátce před svátkem MDŽ, na polích se jen sem tam
vyskytoval plácek sněhu, jinak bylo sucho a jarní sluníčko nám svítilo na
cestu. Dostali jsme se až za trať, která vede z Jistebníku do
Studénky, a pak ještě dál za statek (stále nevím, kdo ho vlastnil a
obýval na tak odlehlém místě), až do míst, kde bylo plno sněženek a
bledulí, také temný potok, na břehu černé škeble, vysoké stromy a

zvláštní, tajemné ticho. Do dneška to vidím a vnímám jako sen, ozvěnu,
něco co je mimo mne.
Pak jsem se do těchto míst vydala s dětmi ze školy jako jejich
pionýrská vedoucí. Nešli jsme až za trať, zůstali jsme před ní v malém
lesíku. Bylo to 12. května, uvařili jsme si v kotlíku polévku, pak
smaženici, také jsme se opékali na slunci. Děcka byla spokojena a i
dnes mi někteří z nich říkají, že to byl fajn výlet. Tehdy večer pak na
místní zábavě moje rudá barva dost zářila a zřejmě okouzlila i tenkrát
neznámého, teď už 46 let mého manžela. …
Další setkání s touto krajinou bylo až o 4 roky později, už s
kamarádkou Mášou a našimi syny. Nádherné koupání u splavu. Nikde
nikdo, jen poklid a krásná, bublající voda, pro naše syny i romantika…
Letos jsme se s kamarádkou Mirkou ke splavu nedostaly, louka byla
pooraná. Také ten les, který jsme s pionýry objevovali, už není. Zato
nás míjely obrovské kolosy s nasekanou kukuřicí. Jejich kolům, která
jsou mnohem větší než člověk, můžeme poděkovat za poničenou cestu
(a co na to asi řekne matička půda na takto obdělaných lánech, že?).
Ale co, pár šípkový keřů jsme objevily a tak máme o zásobu zimních
vitamínů postaráno. Jenom nevím, proč ve mně zůstává trocha smutku
a nostalgie. Že by proto, že něco bylo a už není? Že stárnu a
vzpomínám? Kdo ví, asi od každého něco. Ale zcela určitě vím, že mně
to neodradí od toho zase někdy „jít kousek pěšky“! Možná opět do
těchto míst.

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
S programem „KLAUNI“

8.3.2015 v sále na hřišti SK Velké Albrechtice
Začátek v 15:00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Rok 2014 uběhl jako voda a nastal čas bilancování. Mužstvo mužů po
nepovedeném závěru podzimní sezóny skončilo na dvanáctém místě,
mužstvo žáků na tom bylo o něco líp. Muži doplatili na úzký kádr hráčů,
ať z důvodů zranění, pracovních povinností nebo ukončení kariéry, a
podzim jsme dohrávali i s tradičními pomocníky v podobě veteránů, za
což jim je třeba poděkovat. Před sezónou jsme vyřídili hostování hráčů
jak z Bílovce, tak ze Studénky. Někteří hráči z Bílovce se v průběhu
sezóny odstěhovali nebo dlouhodobě onemocněli. Ze Studénky ze čtyř
hráčů jezdil jen Martin Rapák, který nám pomáhal na postu brankáře,
neboť jiný golman nebyl. Proto to skončilo, jak to skončilo. Jen pro
zajímavost uvádím příklad z jednoho utkání, kdy soupeř měl věkový
průměr 25 let a my celých 35 let. Přes zimu se pokusíme někoho
přivést, aby se naše výsledky zlepšily. Tým žáků nám dorostl a tak
fyzicky převyšoval většinu týmu soupeřů, bohužel se nám zranil brankář
a nebyla za něj adekvátní náhrada. Někteří hráči jistě odehrají jaro a
žákovská léta jsou pro ně pryč. Před námi stojí problém, že musíme
založit tým dorostu, jinak je zle. Musíme s někým spolupracovat,
protože kádr nesestavíme. K tomu potřebujeme lidi do funkce trenéra
či vedoucího družstva. „Bývalí hráči“ nenechte se prosit a pomozte
nám s výchovou hráčů. Jinak se může stát, že za čas už fotbal
v Albrechticích nebude. Posilu bychom potřebovali i do pořadatelského
týmu, protože i zde pracuje čas. Výbor SK svolal po sezóně brigádu,
kde hráči a příznivci SK schovali lavice pod podium, hrabali listí a
pomáhali při přemístění sloupu el. energie u zadní brány do nové pozice,
aby šla brána více otevřít pro vjezd větších vozidel. Po zamrznutí půdy
na hřišti nás čeká ořez větví za střídačkami, kde bude nutno použít
zvedací plošinu. Požádali jsme, aby byly zahrnuty do rozpočtu obce na
rok 2015 prostředky na výměnu vchodových dveří, výměnu plastového
potrubí od venkovních záchodů po kanál a na pokračování
meliorací a zavlažování, takže se asi nudit nebudeme.
Dovolte mi, abych závěrem jménem svým i členů SK
popřál všem občanům veselé vánoce a šťastný Nový rok,
aby byl lepší než ten odcházející.

Albrechtík – Ahoj děti! /Adriana Drastichová
Milí kamarádi, tak jak jste prožili Vánoce? Doufám, že jste
pod stromečkem našli to, co jste si přáli. Přeji vám štastný
nový rok 2015 !
Nový rok

Nesu vám, lidičky, nesu vám novinu !
Starý rok překročil osudnou hodinu !
Nesu vám, lidičky, nesu vám vzkaz,
že ten rok letošní začíná včas.

Dárků není nikdy dost a každý je rád dostává. Jeden je pro vás ukrytý
v bludišti. Najdete ho?

Tříkrálová sbírka 2015
Začátkem ledna u Vašich dveří opět zazvoní koledníci – tři králové a
budou Vám nejen přát vše dobré v novém roce, ale také Vás žádat o
finanční příspěvek na projekty Charity. 65% vybraných peněz, které
zůstávají Charitě Studénka, bychom v roce 2015 rádi využili na
finanční podporu volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka
realizuje, podporu pečovatelské služby ve Studénce, Pustějově,
Bartošovicích, Albrechtičkách a Velkých Albrechticích a na nákup a
údržbu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny.
V roce 2014 pro Charitu Studénka tři králové koledovali v 15
obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček a celkem jste přispěli částkou
501 631 Kč. Výtěžek ve výši 326 000 Kč byl použit na částečnou
úhradu nově zakoupeného automobilu, podporu provozu pečovatelské
služby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
Část peněz směřovala na celostátní projekty a humanitární pomoc.
Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou
pomáháte všem potřebným spoluobčanům. Radost a pokoj v době
vánoční i po celý rok 2015 Vám přejí pracovníci Charity Studénka.
Bc.Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky

Kulturní komise Velké Albrechtice Vás srdečně zve na

VIII. PAPUČOVÝ PLES

který se koná v sobotu 7.března 2015 od

19.00 hod. v sále na hřišti SK Velké Albrechtice.

K poslechu a tanci hraje kapela „VIZE“
Vstupné 120 Kč
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
na obecním úřadě, nebo u p.Hruzíkové.
Za malý dárek do tomboly předem děkujeme.
Papuče a dobrou náladu s sebou.

Tvoření adventních věnců / Blanka Drastichová
Jak bývá dobrým
zvykem,
opět
jsme se sešli dne
27.
listopadu
v zasedací
místnosti
obecního úřadu
při
tradičním
vázání
adventních
věnců. A sešlo se
nás
opravdu
mnoho, což nás
velmi
těší.
Tvořily děti, maminky, babičky ale i tatínkové. Místností se linula vůně
jehličí, skořice, „svařáku“ a tvoření šlo všem od ruky. Nebyly to zdaleka
jen věnce, byly to svícny, stromečky a jiné zajímavé dekorace.
Fantazie opravdu nikomu nescházela. A když si každý z nás vytvořil to
své „dílko“, poseděli jsme a popovídali jsme si.

Poplatek za psa na rok 2015
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je
poplatek za psa splatný do 31.3.2015. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit
písemně, nebo ústně na obecním úřadě vznik své
poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří
psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným
způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své
poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
a) za psa..............................100 Kč
b) za druhého psa ..........300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu...................50 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená
v písm. c) ………………………...150 Kč
Platby provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet
obce č. 1771539359/0800, kde variabilní symbol je 1341xxx, kde xxx
- nahraďte číslem popisným Vašeho domu.
Složenky nebudou rozesílány !!!
VČAS NEZAPLACENÉ POPLATKY NEBO JEJICH ČÁST MŮŽE OBEC
ZVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK.

Blíží se konec roku
Nastal závěr roku a s ním čas silvestrovských oslav. V tomto období
snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých
materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i
svíčky. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na
stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by
měly splňovat určité bezpečnostní zásady. Pokud plánujete zapalovat
svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na
nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k

jejich převržení. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se
zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá
podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění
zapálených svíček do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan
dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky.
Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez
dozoru. Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti
nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jste včas zjistili,
instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým
signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být
takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny. Rovněž
oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině
poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená
zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců
a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a
dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce
spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že
osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I.
třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II.
třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky
III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače
ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější.
Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při
manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte
pyrotechniku pod vlivem alkoholu. Před silvestrovskými oslavami je
vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby
jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila. I přes každoroční varování
hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v
domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody
dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární
bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky
nezařadili i vy.
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice si Vás
dovoluje srdečně pozvat na

HASIČSKÝ PLES

Pořádaný u příležitosti 130 let od založení sboru.
Akce se uskuteční v sobotu 20.2.2015 od 19.00 hodin v sále na hřišti
ve Velkých Albrechticích.
Celým večerem provází kapela UNICO z Bolatic. Cena vstupenky je
200 korun včetně večeře. Vstupenky můžete zakoupit na obecním
úřadě ve Velkých Albrechticích nebo u pana
Zbyňka Škrobáka (tel.602382989).
Za ceny do tomboly předem děkujeme.
Těší se na Vás SDH Velké Albrechtice.

Kalendář akcí
Datum
3.ledna 2015
24.ledna 2015
30.ledna 2015
20.února 2015

Akce
Novoroční koncert
ČČK/Výroční členská schůze ČČK
Jamník/ Myslivecký večírek
SDH/Hasičský ples

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne
12.6.2000. Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce
se nemusí ztotožňovat s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní
a neetické reakce a příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a
nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz
Vyšlo: 31.12.2014
Uzávěrka příštího čísla: 15.02.2015

